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Hazoor (aba) falou sobre o mês do ramadã neste sermão. Ele também anunciou um novo website
da Comunidade Ahmadia do Islã ligada aos 313 Sahabas da Guerra de Badr.
O Califa (aba) disse que, pela graça de Allah, estamos passando pelo mês do ramadã. Um mês em
que as orações são especialmente aceites. O Santo Profeta (sa) disse que Deus o informou que,
durante esse mês, as portas do céu ficam abertas e as do inferno fechadas, e o demônio fica
acorrentado. Assim, podemos alcançar proximidade com Deus.
Hazoor (aba) disse que, certamente, durante esse mês, há aqueles que ainda cometem vícios.
Portanto, quando se afirma que satanás está acorrentado, isso é uma maneira de Deus nos dizer
que se nos abstivermos até mesmo daquilo que é permitido para nós (como comer e beber) para
obter o Seu agrado, então Ele aprisiona satã e toma essas pessoas em Sua proteção. Ficar com
fome o dia inteiro não tem significado se não for acompanhado por esforços para se aumentar em
espiritualidade. O Califa (aba) disse que afortunados são aqueles que aproveitam o ramadã e a
oportunidade que ele oferece para a aceitação da oração. Devemos orar para nos tornarmos
verdadeiros servos de Deus e cumprir Seus mandamentos.
Hazoor (aba) citou o Messias Prometido (as) quem disse que o verdadeiro meio para alcançar o
sucesso é a oração. O Messias Prometido (as) também disse que antes de se orar, deve-se utilizar
as faculdades concedidas por Deus e esforçar-se ao máximo, para então orar para Deus. Esse é o
significado de “Guia-nos pelo caminho reto”. Algumas pessoas entendem que, se alguém orar, não
há necessidade de nenhum outro meio ou esforço, porém, na verdade, a oração é basicamente um
meio de se conseguir algo.
Hazoor (aba) citou o Messias Prometido (as) quem disse que não se pode alcançar o prazer e a
proximidade de Deus através da preguiça e da negligência, sendo necessário um verdadeiro esforço
em Seu caminho. O Califa (aba) contou que muitas pessoas lhe escrevem cartas dizendo que
rezaram, mas não alcançaram seu objetivo. Essas pessoas devem analisar se realmente
empreenderam o esforço necessário para a aceitação da oração. Também devem analisar a maneira
como eles oram porque Deus diz que aqueles que realmente se esforçam em Seu caminho, para
alcançar Sua proximidade com sinceridade e se esforçam para cumprir Seus mandamentos,
certamente, é a oração desses que Ele responde.
Hazoor (aba) também disse que nós não devemos fazer grandes esforços durante o ramadã e depois
abandonar as boas ações. Nós jamais devemos deixar esse jihad na causa de Allah, pelo contrário,
devemos fazer com que o ramadã seja a pedra fundamental desse jihad. O Messias Prometido (as)
também explicou que se alguém não se esforça para trilhar no caminho de Deus, por fim, ele acaba
caindo nas armadilhas de satã. A vida humana tem muitos altos e baixos, porém, a pessoa deve
buscar se manter resoluta no caminho de Deus. Para isso devemos rezar muito também, para que
Deus “Guie-nos pelo caminho reto”.
Hazoor (aba) terminou o sermão solicitando, novamente, orações pela situação atual do mundo e
anunciando um novo website e aplicativo criado pela MTA Internacional, baseados nos sermões
do Califa (aba) sobre os 313 Badri Sahabas (os seguidores do Santo Profeta (saw) que participaram
da Batalha de Badr. O website é www.313companions.org.
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